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PUBLICADO NO D.O.M.
No 163 de 26 AGO 2016

RESOLUÇÃO N.º 10 de 18 de agosto de 2016

Aprova os Critérios para liberação de
Recursos do Fundo Municipal De Apoio À
Pessoa Com Deficiência – FAD

O Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência – CMDPCD,
no uso de suas atribuições legais outorgadas pela Lei Municipal n.º 14.545/2014,
estabelece os seguintes critérios para a utilização dos recursos do Fundo de Apoio à
Pessoa com Deficiência – FAD.
Seção I – Da finalidade dos recursos
Art.1º Os recursos do FAD serão disponibilizados para atender, total ou parcialmente,
projetos e serviços que visem: prevenção, educação, inclusão educacional, habilitação e
reabilitação, inclusão cultural, inclusão desportiva, inclusão social, inclusão no mundo do
trabalho, acessibilidade, lazer, tecnologia e a promoção dos direitos da pessoa com
deficiência, elaborados pelo próprio CMDPCD, pelo poder público e/ou por entidades da
sociedade civil sem fins lucrativos que atuam no atendimento e inclusão da pessoa com
deficiência.
§ 1º As prioridades serão determinadas anualmente ou quando necessário pelo
CMDPCD levando em conta o Plano Municipal de Políticas de Acessibilidade e Inclusão e
as demandas da Conferência Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência.
§ 2º O Conselho por meio de resolução própria, no início do exercício determinará, em
função do orçamento aprovado e superávit, quando houver, os valores que serão
disponibilizados durante o exercício para cada serviço ou projeto que visem o
atendimento conforme caput, seus limites, valor e per capita, se for o caso, e a forma de
repasse que deverá atender a legislação vigente.

Seção II - Da apresentação de projetos
Art. 2º Para concorrer aos recursos do FAD, as entidades deverão estar cadastradas no
Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência - CMDPCD e cumprirem o
estabelecido nessa resolução.
§ 1 Os projetos apresentados devem estar de acordo com os objetivos e programas
desenvolvidos pelo órgão ou entidade solicitante. E só serão aprovados se tiver relação
com as finalidades dispostas no Art. 1º dessa resolução.
§ 2 O financiamento de projetos será realizado dentro das possibilidades orçamentárias
e financeiras do FAD.
§ 3 Órgãos públicos poderão apresentar projetos, que serão analisados por prioridade
territorial, emergencial ou necessidades eminentes.
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§ 4 Para não haver prejuízo das entidades no ano de 2016 serão aceitas inscrições do
CMAS – Conselho Municipal de Assistência Social ou inscrição no CMDPCD – Conselho
Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência.
Art. 3º Os projetos serão apresentados atendendo ao modelo padrão disponibilizado no
Portal da Fundação de Ação social, na aba, entidades Sociais, Documentos para
convênios e demais normas aplicáveis.
Parágrafo Único - Os projetos deverão estar vinculados ao atendimento dos serviços
elencados no Art. 1º desta resolução, contendo no mínimo o plano de trabalho com
objeto, justificativa, metas, monitoramento e avaliação e, plano de aplicação com tipos de
despesas a serem realizadas.

Seção III - Do protocolo e análise
Art. 4º Os projetos serão protocolados nos núcleos regionais da Fundação de Ação
Social, mediante a apresentação de todos os documentos indicados por essa resolução.
Passará por uma análise dos técnicos e da Diretoria da mesma Fundação, em seguida
pela Comissão de Orçamento e Finanças do CMDPCD, inclusive quando da vedação
para alguns tipos de despesas conforme o Decreto Municipal 704/2007 e demais normas
aplicáveis.
§ 1º Poderá ser solicitado a entidade, informações complementares ao projeto
apresentado.
§ 2º Quando necessário, será solicitado parecer de outros órgãos da administração
pública de Curitiba, sobre a efetivação do projeto, bem como indicação de responsável
técnico da área fim.
§ 3º Os projetos poderão ser aprovados integral ou parcialmente, conforme a
disponibilidade orçamentária e financeira do FAD e ou da análise técnica efetuada, neste
caso sugere-se a readequação do projeto.
§ 4º Para os projetos destinados à execução de obras, reformas e serviços de engenharia
civil, deverá ser atendida a legislação pertinente:
• Legislação Federal: L e i n ° 8 . 6 6 6 / 1 9 9 3 , L e i n ° 6 . 4 9 6 / 1 9 7 7 ;
• Legislação Municipal das Secretarias de Urbanismo, Saúde (Vigilância Sanitária), Meio
Ambiente, Obras Públicas, Educação;
• Corpo de Bombeiros da Policia Militar do Paraná.
• Resoluções do Tribunal de Contas do Estado do Paraná.
• T a b e l a S I N A P I e m i t id a p e la C a i x a E c o n ô m i c a F e d e r a l , p a r a Custos
Unitários
Art. 5º O CMDPCD analisará e avaliará os pareceres da sua Comissão de Orçamento e
Finanças em plenário emitindo resolução sobre sua decisão.
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Seção IV – Da liberação de Recursos do FAD
Art. 6º A liberação dos recursos financeiros deve obedecer ao cronograma de desembolso
previsto no plano de trabalho do projeto ou programa aprovado, guardando consonância
com as fases ou etapas de execução do objeto ou do instrumento pactuado.
§ 1º Fica a Entidade encarregada de garantir a contrapartida para a complementação
dos recursos, quando o projeto ou programa aprovado assim o estabelecer.
§ 2º A liberação dos recursos para a entidade fica condicionada a regularidade
documental e fiscal prevista pelo órgão repassador dos recursos.
§ 3º Os veículos adquiridos com recursos do FAD deverão conter, de forma visível, a
informação de que sua aquisição foi feita com recursos do FAD (conforme modelo de
plotagem definido pelo CMDPCD) bem como, apresentar logomarca/logotipo de
identificação da entidade.
§ 4º Em caso de dissolução, falência ou extinção da entidade ou órgão beneficiário, ou
nos casos em que a entidade mudar sua finalidade deixando de atender as pessoas com
deficiência, os bens de capital adquiridos com os recursos do fundo serão devolvidos e
sua destinação será definida pelo CMDPCD.
§ 5º Repasses que envolvam recursos de outras esferas de governo, somente serão
efetivadas quando disponível no FAD.
§ 6° Para os projetos destinados à execução de obras, reformas e serviços de
engenharia civil, deverão ser atendidas as legislações pertinentes, conforme disposto no
artigo. 4º, §4º da presente resolução.

Seção V – Da Prestação de Contas
Art. 7º O procedimento administrativo para a prestação de contas do ato de transferência
deverá ser instruído dentro do prazo e com a documentação prevista na legislação
pertinente.
Parágrafo único: Todos os documentos deverão estar datados, rubricados, dentro do
prazo e do plano de aplicação para o qual foi concedido o recurso.
Art. 8º Os projetos em desacordo com a proposta original aprovada pelo CMDPcD serão
passíveis de sanções e glosas das despesas efetuadas, cabendo a entidade o
ressarcimento dos valores comprometidos.
Parágrafo único: Para os casos de obras, deverão ser atendidas as legislações pertinentes,
conforme disposto no artigo. 4º, §4º da presente resolução.

Seção VI – Das Disposições Gerais e transitórias
Art. 9 As compras ou contratações realizadas com os recursos do Fundo deverão
preferencialmente obedecer ao estabelecido na Lei Federal n.° 8.666/93 para as obras e
serviços de engenharia e a Lei Federal 10.520/2002 para aquisição de bens e serviços
comuns, sendo preferencial a forma eletrônica.
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Art. 10 A formalização das transferências de recursos para as entidades será procedida
mediante termo de colaboração ou fomento e/ou acordo de cooperação, convênio,
obedecendo a legislação vigente e em conformidade com os programas, projetos e
serviços aprovados pelo CMDPCD.
Art. 11 Os saldos de recursos enquanto não utilizados deverão obrigatoriamente estar
aplicados em caderneta de poupança ou fundos de investimentos.
Art. 12 Os rendimentos auferidos das aplicações financeiras serão considerados
automaticamente como parte integrante dos recursos liberados, não cabendo sua
utilização como contrapartida.
Art. 13 Caso seja necessária a alteração do plano de aplicação e planilha orçamentária
no decorrer do período de vigência do termo, essa poderá ser autorizada pelo órgão
gestor que comunicará a Comissão de Orçamento e Finanças do CMDPCD.
Art. 14 Aplicar-se-ão as disposições dos Decretos Municipais nº 704/2007 e 1644/2009,
e suas alterações, as instruções e legislação aplicada a matéria em especial as Instruções
Técnica nº 28 e 61 de 2011 do TCE.PR, e suas alterações, e demais instruções.
Art. 15 Os casos omissos serão analisados pelo CMDPCD.
Art. 16 Esta Resolução entra em vigor a partir da sua publicação.

Fábio Marcassa
Presidente
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